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Da Beatrice får at vide, at hendes lillesøster Tess er forsvundet, tager hun det første fly hjem til London. Da
hun finder ud af omstændighederne omkring Tess’ forsvinden, er hun chokeret over, hvor lidt hun faktisk ved

om sin søsters liv – og hun er uforberedt på de forfærdelige sandheder, hun nu må konfrontere.
Politiet, Bees venner, hendes forlovede og selv hendes mor accepterer, at de har mistet Tess. Al- ligevel

nægter Bee at opgive håbet, fast besluttet på at finde sandheden, uanset omkostningerne. For kun en søster
kender virkelig en søster.

SØSTER blev kåret til Årets Debutroman 2011 i England og Rosamund Lupton var den hurtigst sælgende
debutforfatter i England samme år.

Anmeldelser:
- Et adrenalinchok, der fremkalder både tårer og kulde- gysninger.

New York Times
- En totalt opslugende fortælling, der vil holde dig på kanten af stolen indtil slutningen.

The Sun
-En ekstremt sikker gotisk thriller med en rystende, følelsesmæssig slagkraft.« Guardian Luptons fine indsigt

i sorg og en families skyldfølelse væves sammen med et sikkert udført plot.
The Independent

-Absurd underholdende.
The Boston Guide
- Rystende god.
Daily Mail

- Smukt skrevet.
Library Journal

- I sandhed fantastisk!
Jefferey Deaver

- Den mest overbevisende thriller, jeg har læst hele året.
Daily Mail

- En følelsesmæssigt gribende og ret skræmmende debut fra Lipton.
Heat Magazine

- Denne fremragende debutroman har så mange twists, at man næsten bliver svimmel. Radio Times
- Fremragende skrevet.

You Magazine
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